
 

 

Precizări privind desfăşurarea Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf 

Haimovici”, 

Etapa judeţeană din 11 martie 2023 

Stabilirea numărului de elevi pentru etapa națională. Criterii de calificare 
 

 

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările 

anterioare, cu prevederile specifice ale OMECTS privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare Nr.3035/2012, aprobată prin OMEN Nr. 4203 din 30.07.2018 și 

completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018, OMEN 3015/2019, OME 3123/2022 și cu 

Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Național de Matematică Aplicată 

„Adolf Haimovici”, Nr. 39 LIF/31.01.2023, valabil din anul școlar 2022-2023, facem următoarele 

precizări: 

ART. 9 

(1) Numărul locurilor atribuite fiecărui județ/sector al municipiului București, pentru etapa 

națională a concursului, se stabilește în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Metodologia-cadru. 

Astfel, fiecare județ/sector al municipiului București primește câte un loc pentru fiecare dintre clasele IX-

XII – filiera tehnologică și câte un loc pentru fiecare dintre clasele IX-XII – filiera teoretică, specializarea 

științe ale naturii, deci un număr total de 8 locuri/județ, respectiv 8 locuri/sector al municipiului București. 

 

ART.10  
Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a concursului numai dacă a obținut la etapa 

curentă cel puțin 11,5 puncte din punctajul maxim posibil care se poate acorda lucrării: 28 de puncte în 

condițiile probei specifice formate din 4 probleme, la care punctajul maximum pe problemă este de 7 

puncte, respectiv de 10 de puncte din 24 puncte, în cazul instrumentului de evaluare de tip test-grilă cu 

itemi cu alegere multiplă. 

ART. 11 

Criteriile de departajare a elevilor care au obținut același punctaj la un an de studiu/clasă și se află în 

situația de a se califica la etapa imediat superioară a concursului vor fi consemnate în decizia Comisiei de 

organizare și evaluare a etapei județene/sectorului municipiului București și vor fi afișate la avizierul 

unității școlare unde se desfășoară etapa județeană/sectoarelor municipiului București a concursului, cu cel 

puțin 5 zile înainte de începerea probei de concurs. 

ART. 12  
(1) În cazul în care un elev calificat la etapa națională a concursului nu poate participa, din diferite 

motive, la această etapă, locul acestuia în echipa județului va fi luat de către elevul aflat pe locul următor 

în clasamentul pe județ/sectorul municipiului București, la clasa respectivă, cu respectarea criteriului de 

calificare menționat la Art. 11. În cazul în care pe locul rămas liber se află doi sau mai mulți elevi cu 

punctaje finale egale, se aplică criteriile de departajare prevăzute la Art. 12 din prezentul regulament.  

(2) În situația menționată la alin. (1), elevul dă o declarație scrisă în care precizează că renunță la locul 

obținut în lotul județului/sectorului municipiului București. 

ART. 13 

(1) Locurile rămase libere la un an de studiu/o clasă, la un județ/sector al municipiului București, nu se 

distribuie altui an de studiu/altei clase de la nivelul județului/sectorului municipiului București respectiv. 

De asemenea, locurile rămase libere la un județ/sector al municipiului București nu se distribuie altui 

județ/sector al municipiului București. 

(2) Nu se acordă locuri suplimentare față de cele stabilite conform prevederilor Art. 10 din prezentul 

regulament. 


